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حسین دلشاد ،ربابه شیخ االسالم ،رضا راست منش ،پروین میرمیران ،فرانک طلوع ،فریدون عزیزی
علوم پیراپزشکی ،فصلنامه علمی پژوهشی دانشکده پیراپزشکی1333 ،؛ دوره  ،1پاییز ،شماره  :3صفحات 111-135

 -14بررسی مراحل مختلف بلوغ در دانش آموزان پسر  3تا  50ساله شهر همدان
حسین دلشاد ،یزدان امین کاشانی ،محمدرضا موسوی
مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان1365 ،؛ دوره  ،3بهار و تابستان ،شماره :5
صفحات 13-16
 -11بررسی اپیدمیولوژي گواتر آندمیك در استان همدان
حسین دلشاد ،بهرام دالور ،حبیب معصومی ،نسرین یزدی ،حسین مهرنیا ،میترا سلطانیان ،فاطمه اسکندری ،کیوان
سالجقه ،محمدحسن زرگرزاده
مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان1365 ،؛ دوره  ،3پاییز و زمستان ،شماره :4
صفحات 4-11
 -16معرفی دو مورد سارکوئیدوز با تظاهرات متفاوت
حسین دلشاد ،محمود ستاری ،محمدعلی گودرزی
مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان1364 ،؛ دوره  ،3بهار و تابستان ،شماره :1
صفحات 51-42
 -13معرفی یك مورد بیماري کرون
حسین دلشاد ،محمود ستاری ،سعید محمودی
مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان1361 ،؛ دوره  ،5بهار و تابستان ،شماره :3
صفحات 53-41
 -11معرفی یك مورد بیمار مبتال به هیپوگلیسمی ناشی از انسولینوما

حسین دلشاد ،امیر کشوری ،محمود ستاری ،محمود غلیاف
مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان1361 ،؛ دوره  ،4پاییز و زمستان ،شماره :1
صفحات 51-42
 -32تاریخچه و وضعیت کمبود ید در جهان و ایران ( مقاله مروری)
حسین دلشاد
مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران1331 ،؛ دوره  ،1اسفند ،شماره  :5صفحات 543-531
 -31اندازهگیري حجم تیروئید دانشآموزان  3تا  51سالهي مدارس شهر تهران با اولتراسونوگرافی  51سال
پس از یدرسانی (سال )5776
حسین دلشاد ،یداله محرابی ،فریدون عزیزی
مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران1336 ،؛ دوره  ،12دی ،شماره  :4صفحات 515-531
 -33ندازهگیري حجم تیروئید دانشآموزان  3تا  51سالهي مدارس شهر تهران با اولتراسونوگرافی  51سال پس
از یدرسانی (سال )5776
حسین دلشاد ،یداله محرابی ،فریدون عزیزی
مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران1336 ،؛ دوره  ،12دی ،شماره  :4صفحات 515-531

 -33پایش شیوع گـواتر و میـزان ید ادرار در دانشآموزان  7-51ساله استان تهران در سال 53 :5776
ســال پس از یدرسانـی
حسین دلشاد ،عطیه آموزگار ،یداله محرابی ،مهدی هدایتی ،پروین میرمیران ،محمد واسعی ،فریدون عزیزی
مجله پژوهش در پزشکی (دانشکده پزشکی شهید بهشتی)1333 ،؛ دوره  ،33بهار ،شماره  :1صفحات -13
32
 -35میزان بروز اختالل عملكرد و سیر طبیعی اختاللهاي زیربالینی تیروئید در بزرگساالن تهرانی
مژگان اسدی ،حسین دلشاد ،مریم توحیدی ،فریدون عزیزی
مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران1333 ،؛ دوره  ،11اسفند ،شماره  :1صفحات 161-163
 -34غلظت ید ادرار و میزان ید نمك مصرفی خانوارهاي جنوب تهران
پانته آ ناظری ،پروین میرمیران ،حسین دلشاد ،مهدی هدایتی ،فریدون عزیزی
مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران1331 ،؛ دوره  ،13شهریور ،شماره  :3صفحات 311-315
 -31مقایسهي مدل رگرسیون لُجستیك چندسطحی با رگرسیون لُجستیك معمولی در تعیین عوامل مرتبط با
گواتر کودکان
رضوانه چراقی -ید اهلل محرابی -محمد رضا اشرافیان – حسین دلشاد -حمید علوی مجد
مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران –  -1331دوره  – 13آبان شماره  5صفحات 315 – 341

 - 36ارزیابی کفایت ید رسانی در استان یزد  53ســال پس از مصرف همگانی نمك ید دار (چهارمین پایش
ملی اختاللهاي ناشی از کمبود ید در سال )5776
فریدون عزیزی ،حسین دلشاد ،عطیه آموزگار ،مهدی هدایتی ،محبوبه حسینی ،مهربان مهر آئین
مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی  -درمانی شهید صدوقی یزد1331 ،؛ دوره  ،13مرداد و شهریور ،شماره :3
صفحات 362-313
 -33تشخیـص و درمـان پرکاري تیـروییـد در دوران بـارداري و شیـردهــی
عزیزی فریدون ،آموزگار عطیه ،حسین دلشاد
فصلنامه پزوهشی پژو هنده  1331بهمن و اسفند شماره  1صفحات 351-335
 -31پایش شیوع گواتر دانش آموزان  7-51ساله استان کرمانشاه 53 ،سال پس از شروع برنامه یدرسانی
()5776
حسین دلشاد ،عطیه آموزگار ،سعید صادقیان شریف ،الدن مهران ،فرید اردوخانی ،فریدون عزیزی
فصلنامه علمی پژوهشی بهبود1312 ،؛ دوره  ،14مرداد و شهریور ،شماره  :3صفحات 331-332
 -32شیوع گواتر و میزان ید ادرار دانشآموزان دبستانی استان قزوین در سال 5776؛ مقایسهي نتایج
53سالهي برنامهي یددار نمودن نمكها در کشور
حسین دلشاد ،عطیه آموزگار ،فروزان صالحی ،نوروز علی عزیز خانی ،مریم دلشاد ،فریدون عزیزی
مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران1312 ،؛ دوره  ،13شهریور ،شماره  :3صفحات 336-333
 -31تاثیر انفجار نیروگاه هاي هسته اي بر غده تیروئید و سالمت انسان ( مقاله مروري )
دکتر حسین دلشاد – دکتر فریدون عزیزی  .مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران

